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Határozat tárgya

Kódszám

a Tisza- Víz Víztermelő Kft. vagyoni helyzetének rendezésére
rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó, új igény
benyújtásáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. december 10-én
megtartott soron következő üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

Szabó András polgármester elnökletével:
Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Levente, Somodi József és Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Barta Jenő építési hivatalvezető tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta
Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen a megjelent önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Dr.
Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő igazoltan van távol. A képviselőtestület nyilvános
ülését 15 óra 00 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi
pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.
ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Tisza-Víz Víztermelő Kft. vagyoni helyzetének rendezésére
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
270/2014. (XII.10.) Kt. határozat,
a Tisza- Víz Víztermelő Kft. vagyoni helyzetének rendezésére
Kunhegyes Város Önkormányzata, mint a TISZA-VÍZ Víztermelő Kft (5350 Tiszafüred, Örvényi út 124.sz.) tagja, alapítója a Ptk. 3:202 § alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a TISZA-VÍZ Víztermelő Kft 2013. december 31. fordulónapjával készült mérleg beszámolója alapján a 327.284 ezer Ft veszteség rendezése valamint a vagyonrészek névértéken történő megvásárlása érdekében a törzstőke leszállítását a 453.006 e Ft mértékig elfogadja, azzal, hogy a veszteség fölötti
rész, 125.722 e Ft eredménytartalékba helyezését kezdeményezi.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a TISZA-VÍZ Víztermelő Kft törzstőke leszállítása után a társaságban a vagyonarány a melléklet szerint alakul.
3.

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TISZA-VÍZ Víztermelő
Kft-ben lévő várhatóan 14.006 ezer Ft névértékű, 4,86 %-os arányú üzletrészét
megvásárlásra felajánlja a Társaság számára.

4. Kunhegyes Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a Tisza- Víz Kft. a társaság tagjaitól az üzletrészét névértéken – a melléklet szerinti összegben - megvásárolja az alábbiak szerint:
a.) a 10.000.000,- Ft összeg alatti üzletrészeket egyösszegű, legkésőbb 2014.
december 31-ei kifizetéssel,
b.) a 10.000.000,- Ft összeg feletti üzletrészeket
- Tiszaörs esetében 10.000.000,- Ft-ot 2014. december 31-ig; a 2.109.000,Ft-ot 2015. június 30-ig,
- Kunhegyes esetében 10.000.000,- Ft-ot 2014. december 31-ig; a 4.006.000,Ft-ot 2015. június 30-ig,
- Abádszalók esetében 30.992.000,- Ft-ot 2014. december 31-ig; 15.000.000,Ft-ot 2015. június 30-ig; 15.000.000,- Ft-ot 2015. december 31-ig történő
megfizetéssel.
5.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András polgármestert, hogy az adásvétel tárgyában eljárjon.

Erről értesülnek:
1. Tisza- Víz Kft Tiszafüred, Örvényi út 142. sz.
2. Szabó András, polgármester
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó új igény benyújtásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, 2014. szeptember 25-én nyújtottak már be pályázatot. Az igényelt 30.000 ezer Ft-tal szemben azonban csak 7.939 ezer Ft-ot kaptak, ezért
javasolja új pályázat benyújtását. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
271/2014.(XII.10.) Kt. határozat
rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó, új igény benyújtásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2014.
évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a
megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra.
Erről értesülnek:
1. Belügyminisztérium (támogatási igény útján), Budapest
2. Képviselőtestület tagjai
3. Szabó András polgármester
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Szabó András polgármester további hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvégezte. Megköszöni a meghívott jelenlévők
ülésen való megjelenését.
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 06 perckor bezárja.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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